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မေလးရာွး - လကူနုက္းူျခငး္ႏငွ့္ လ၀ူငမ္ႈၾကးီၾကပေ္ရးဌာန၏ ထနိး္သမိး္ေရးစခနး္မ်ားတြင ္ေသဆံုးျခငး္မ်ားကိ ုစံုစမး္စစေ္ဆးရန ္ 

လူကုန္ကူးသူမ်ားကုိ တရားစြဲဆုိရန္၊ ဒုကၡသည္မ်ား ၊ ေရႊ  ့ေျပာငး္လုပ္သားမ်ား ကုိ အခိ်န္ၾကာျမင့္စြာ ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ထားျခင္းကုိ 
အဆုံးသတ္ရန္။ 

(ကြာလာလမ္ပူျမိဳ ့၊ ဧျပီလ ၄ရက္၊ ၂၀၁၇) - မေလးရွားႏုိင္င၏ံ အစိုးရအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငမံွွ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္ 
ဘဂၤလားေဒရွ္ ့ႏိုငင္ံသားမ်ားအား လတ္တေလာႏွစမ္်ားအတြင္းလူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ေသဆုံးျခင္းမ်ားႏွင့္ 
လူကုန္ကူးခံရျခင္းမ်ား အတြက္ စံုစမ္းစစေ္ဆးမႈမ်ားကုိေႏွာင့္ေႏွးမႈမရွိဘဲ ျပန္လည္ျပဳလုပ္ရန္ Fortify Rights မွ ယေန ့ ေျပာၾကား 
လုိက္သည္။ လက္ရွိလုပေ္ဆာငေ္နသည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားအရ မေလးရွားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ား၏ 
ဆုိးရြားသည့္အေျခအေနမ်ားႏွင့္စစ္ေဆးမႈမျပဳလုပ္ရေသးသည့္၂၀၁၃ခုႏွစ္မ၂ွ၀၁၅ခုႏွစမ္်ားအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရ့ွ္ 
ႏိုငင္ံသားမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းကုိ Fortify Rights မမွွတ္တမး္တင္ထားခဲ့ပါသည္။ 

မေလးရွားႏုိင္င၏ံ လူ ့အခြင့္အေရးေကာ္မရွငျ္ဖစ္ျပီး- Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) - ဟုလည္းေခၚ 
သည့္ အဖြဲ ့အစည္း၏ႏစွပ္တ္လည္အစရီငခ္စံာတြင္ ၂၀၁၅ႏွင့္ ၂၀၁၆ခႏွုစ္မ်ားအတြင္း မေလးရွားႏိုင္ငံ၏လူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပ္ေရး 
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ စစုုေပါင္း ႏိငု္ငျံခားသား ၁၁၈ဦးေသဆုံးခဲ့သည္ဟု ရွာေဖြေတြ ့ရွိရပါသည္။  

“SUHAKAM” ရဲ ့ အစီရင္ခစံာကုိ မေလးရွားအစိုးရဆီ တုနလ္ႈပ္ေျခာက္ျခားေစမယ့္ရိုက္ခက္မႈမ်ိဳးန ့ဲပို ့ရမယ္ ျပီးေတာ့ ရလာတ့ဲ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ခ်က္ခ်င္းတုံ ့ျပန္ေပးရမယ္”ဟု Fortify Rights ၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဒါရိုက္တာမွေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ 

SUHAKAM၏ အစရီငခ္ခံ်က္တြင္ ၂၀၁၅ခႏွုစ္၌ လူ၈၃ဦးေသဆုံးခဲ့ျပီး၊ အျခား၃၅ဦးမွာ ဒဇီင္ဘာလ ၂၀ရက္ ၂၀၁၆ အထိအခ်နိ္ 
တြငေ္သဆုံးခဲ့ပါသည္။ ေျပာျပခ်က္မ်ားမွသိရွရိေသာ ေသဆုံးရသည့္အေၾကာင္းအရင္းမ်ား ေသြးဆိပ္တက္ျခင္း (သုိ ့) ေသြးလန္ ့ျခင္း 
၊ မသန္ ့ ရွင္းသည့္ေရမွ တဆင့္ကူးဆက္သည့္ ေရာဂါ leptospirosis -ကူးစက္တတ္သည့္ဘက္တီးရီးယားအမ်ိဳးအစား၊ 
အဆုတ္ ေရာင္ေရာဂါ၊ အဆုတ္ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ႏွလုံးႏွင့္စပ္ဆုိင္သည့္ေရာဂါအေျခအေနမ်ားျဖစ္သည္။ တုိင္ၾကားသိရွခိဲ့ရသည့္  
ေသဆုံးမႈ ၅၀ တြင ္အစိုးရအာဏာပိုငမ္်ားအေနျဖင့္ ေသဆုံးရျခင္း၏အေၾကာင္းအရင္းအတိအက်ကုိ ေဖာ္ျပေပးႏုိင္ျခင္းမရွခိဲ့ပါ။  
 
Fortify Rightsမွ မေလးရွားႏုိင္င၏ံ အစိုးရအာဏာပိငု္မ်ားအား လူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားရွိ ေသဆုံးမႈမ်ား ကုိ 
ျပစမ္ႈက်ဴးလြန္ျခင္းဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရနႏ္ွင့္ ျပစမ္ႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ မည္သည့္ ရာထူး (သုိ ့မဟုတ္) အဆင့္ကုိမဆုိ 
က်ဴးလြန္မႈမ်ား အတြက္ တာ၀န္ခေံစရန္ တုိက္တြန္းေတာင္းဆုိလုိက္ပါသည္။  
 
“ဒေီသဆုံးမႈေတြကုိ ဖံုးကြယ္ထားလ့ုိမရဘူး”ဟု Amy Smith မေွျပာခဲပ့ါသည္။ “ဒအီတြက္ တာ၀န္ယူခိုင္းဖို ့တာ၀န္ရွိတယ္” 
 
Fortify Rights မွ ေမးျမန္းခဲ့သည့္ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ျခင္းခခံဲ့ရသူ အက်ဥ္းသားတဦးမွ မေလးရွားအစိုးရအာဏာပိငု္မ်ားသည္ သူတုိ ့ 
အား လူျပည့္ က်ပ္ေနသည့္အေဆာက္အအံုမ်ားထဲတြင္အခ်နိ္ၾကာျမင့္စြာခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားျပီး သန ္ ့ရွင္းသည့္ေသာက္သုံးေရ၊ အစား 
အေသာက္(သုိ ့မဟုတ္) က်န္းမာေရး အေထာက္အပံမ့်ား လုံေလာက္စြာမရရွခိဲ့ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကုိ ေျပာျပခဲပ့ါသည္။ ယခင္က 
ဖမ္းဆီးခခံဲရ့သူ ျမနမ္ာႏုိငင္ံသားတဦး - ကခ်င္တုိင္းရင္းသာ ၂၂ႏွစ္ - မွ Fortify Rights အား “မနက္စာစားတ့ဲ အခါ အေစာင့္ေတြ 
က ကြ်န္ေတာ္တုိ ့ကုိ ပန္းေရာင္ထြက္ေနတ့ဲေရကုိေသာက္ခိငု္းတယ္။ တျခားအခ်ိနေ္တြမာွ ေရလုိခ်ငရ္င္ အမိ္သာထဲကေရကုိဘဲ 
 ေသာက္ရတယ္” 
 
မေလးရွား လူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ အက်ဥ္းသားမ်ားသည္ အက်ဥ္းေထာငမ္်ားသုိ ့ဦးစြာ ေရာဂါဘယမ်ားယူေဆာင္လာခဲ့ျခငး္ျဖစ္ 
သည္ဟု ယုံႏိုငဖ္ြယ္မရွေိသာ ေျဖရငွ္းခ်က္ကုိ အခိငု္အမာေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။ 
 
SUHAKAM၏ အစီရင္ခခံ်က္တြင္ပါရွိသည့္ သန ္ ့ရွင္းေသာေရမရရွိျခင္းသည္ မေလးရွားႏုိငင္ံလူ၀င္မႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရး 
စခန္း၏ ျပသာနာတချုဖစ္ျပီး တားဆီးႏုိင္သည့္ ေရာဂါမ်ားျပန ့္ပြားေစသည့္အေၾကာင္းအရင္းလည္းျဖစ္သည္ကုိ အတည္ျပဳႏုိင္ပါ 
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သည္။ ထုိအစရီငခ္စံာထဲတြင္ “အေထာက္အကူမျပဳေသာေနထုိင္မႈစနစအ္ေျခအေနမ်ားက အက်ဥ္းသားမ်ား၏အေျခခဂံုဏ္သိကၡာ 
အတြက္အနည္းငယ္သာေထာက္ထားျခင္းျဖစေ္ၾကာင္းေပၚလြငေ္စပါသည္” SUHAKAMမွ လူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးဌာနသည္ 
က်န္းမာ ေရး၀နၾ္ကီးဌာနႏွင့္ ပူးတြဲအလုပ္လုပ၍္ “ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသုိ ့လုံေလာက္သည့္ က်န္းမာေရးအေထာက္အကူမ်ား  
ျဖစ္သည့္ ေဆး၀ါးမ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္ဆုိငရ္ာအရာရွိတဦးဦးအား လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင ္ ထားရွေိပးႏုိင္ရန္  
ေသခ်ာစြာ လုပ္ေဆာငရ္မည္” 
 
ယခင္ကလူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြငဖ္မ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခခံဲရ့ဖူးသည့္အက်ဥ္းသားတဦးမအွက်ဥ္းေထာင္အေစာင့္ 
မ်ားသည္ သူတုိ ့အား ထုိးႏွက္ျခင္း ႏွင့္ ခႏၶာပိငု္းဆုိငရ္ာႏိွပစ္က္ညငွ္းပန္းမႈမ်ားျပဳလုပခ္ဲ့သည္ဟုေျပာျပခဲပ့ါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ 
အသက္၁၉ႏွစ္အရြယ္ ရိုဟငဂ္်ာ အမ်ိဳ းသမီးတဦးသည္ အဆုတ္ေရာဂါရွိေနေၾကာင္းသိရွိရသည့္အခ်နိ္ “ကြ်န္မေဆးေတာင္းတ့ဲအခါ 
ကြ်န္မကုိ အေစာင့္ေတြကမၾကာ ခဏရိုက္တယ္။ ဆရာ၀နန္ဲ ့ေတြ ့ခ်င္တယ္လ့ုိေျပာရင ္အေစာင့္ေတြက ကြ်နမ္လက္ကုိ ေခါင္းေပၚ 
တင္ျပီး တေန ့လုံးလက္ထိပ္ခတ္ထားတယ္”   
 
ကာကြယ္၀န္ၾကီး Minister Datuk Nur Jazlan Mohamed မွ သတင္းဌာနတခုသုိ ့ေျပာျပေသာအခါ လူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္း 
သိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင ္ လူမ်ားျပည့္လွ်ံေနျခင္း ႏငွ့္ ဆုိးရြားသည့္ အေျခအေနမ်ားအျပင ္ “လုပင္န္းစဥ္နည္းလမ္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး 
အျခအေနမ်ား ႏငွ့္ ဤအေျခအေနမ်ားကုိ စမီံခန္ ့ခြဲ သည့္အပိငု္းမ်ားတြင္” ပိမုိုေကာင္းမြနေ္အာင္လုပေ္ဆာင္ရန္လုိအပေ္ၾကာင္း ၀နခ္ံ 
ခဲ့ေသာ္လည္း “ဘ႑ေရး အၾကပ္အတည္း” သည္လည္းျပသာနာတခုျဖစေ္ၾကာင္းကုိ ကုိးကားေဖာ္ျပခဲပ့ါသည္။  
 
“မေလးရွားလူ၀င္မႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းေတြလုပေ္ဆာင္က်င့္သုံးတ့ဲနည္းလမ္းျပသာနာေတြကဘ႑ေရးအၾကပအ္တည္း 
စိုးရမိ္စရာထက္ပိျုပီးစိုးရမိ္စရာေတြရွိတယ္”ဟု Amy Smith မွေျပာခဲ့ပါသည္။ “မေလးရွားအစိုးရအာဏာပိငု္ေတြအေနတ့ဲဒအီေျခ 
အေနေတြကုိဒုကၡသည္ေတြန ့ဲလူကုန္ကူးခရံတ့ဲအေျခအေနကေနလြတ္လာတ့ဲသူေတြအပါအ၀ငေ္ရြ ့ေျပာင္းလုပ္သားေတြကုိ တဖက္ 
သတ္ အကန ့္အသတ္မရွိဖမ္းခ်ဳပ္ထားတာေတြကုိ အဆုံးသတ္တ့ဲ ပံုစံန ့ဲကုိင္တြယ္ႏိုင္တယ္” 
 
ႏိုငင္ံသား မဟုတ္သူမ်ားအပါအ၀င္ အားလုံးကုိ တဖတ္သတ္ဆန္ျခင္း၊ တရားမ၀င္ျခင္း (သုိ ့) အကန္ 
့အသတ္မရွိဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ ျခင္းစသည့္အခ်က္မ်ားကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ထားပါသည္။ တဦးတေယာက္ခ်ငး္စီမ ွ
စိုးရမိ္ပပူန္ျခင္းေၾကာင့္ တင္ျပလာသည့္ ခြ် င္းခ်က္အမႈမ်ားကုိ အေသးစိတ္စံုစမ္းစစေ္ဆးျခင္းမအွပ ႏိုငင္ံတႏုိင္ငအံေနျဖင့္ 
 ေရႊ ့ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကုိ တားျမစ္ျခင္းတခုကုိသာလုပေ္ဆာင္ႏိငု္ပါသည္။ တရားဥပေဒအရ 
ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားသည ္ တရား၀ငရ္ည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ လုပေ္ဆာငရ္နအ္တြက္လုိအပခ္်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳးအစားညမီွ်စြာ 
လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပပ္ါသည္။ မေလးရွားအေနျဖင့္လည္း လူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားအတြင္း ဆက္ဆံမႈပံုစံႏွင့္ 
အေျခအေနမ်ားသည္ ႏိငု္ငံတကာမွသတ္မွတ္ထားသည္ ့စခံ်နိ္စႏွံႈန္းမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွေိစရန္ေသခ်ာစြာလုပေ္ဆာင္ရမညျ္ဖစသ္ည္။ 
ထုိစံခ်နိစ္ံႏႈန္းမ်ားထဲတြင္ အေျခခံလုိအပ္ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ သန ္ ့ရငွ္းေသာေသာက္သုံးေရ၊ လုံေလာက္သည့္ အဟာရရွေိသာ 
အစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ ေဆး၀ါးကုသမႈ မ်ားပါ၀ငပ္ါသည။္  
 
လြန္ခဲေ့သာ၂ႏွစ္အတြင္း မေလးရွားလူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြငေ္သဆုံးခဲ့သူမ်ား၏ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ျမန္မာ 
ႏုိငင္မံွရိုဟင္ဂ်ာမြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္အျခားေသာတုိင္းရင္းသားမ်ား၊ ျမန္မာအာဏာပိုငမ္်ား၏ဘာသာေရးအရဖႏိွိပ္ခ်ဳပခ္်ယ္မႈေၾကာင့္ 
ထြက္ေျပးလာသည့္ လူနည္းစမု်ားျဖစပ္ါသည္။ ထိုမွ်မက မေလးရွားလူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ 
အတြင္း လူ၈၂ဦးေသဆုံးခဲ့ျပီး ထုိႏွစ္ထဲတြငပ္င္ ထုိင္းႏိငု္ငံကုိ ျဖတ္၍ မေလးရွားႏုိငင္ံသုိ ့ရိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒရွ္ ့ႏိုငင္သံား 
မ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းလည္း ျဖစေ္ပၚခဲပ့ါသည္။  
 
၂၀၁၆ ခႏွုစ္တြင္ Fortify Rights ႏွင့္ UK တြငအ္ေျခခ်သည္ ့ Rohingya အဖြဲ ့အစည္းတုိ ့မွပူးေပါင္း၍ မေလးရွားႏုိင္ငအံတြင္ 
ရိုဟငဂ္်ာဒုကၡသည္မ်ားအား အကန့္အသတ္မရွိ ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာင္ထားျခင္း၏ အႏၱာရာယ္မ်ားႏွင့္ အခ်နိ္ၾကာျမင့္စြာ 
အက်ဥ္းခ်ထား ျခင္းတုိ ့ကုိမွတ္တမ္းတငခ္ဲ့ပါသည္။ မေလးရွားအစိုးရ အာဏာပိငု္မ်ားသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ားမ ွ
ပင္လယ္ထဲတြင္ ေလွမ်ားျဖင့္စြန္ ့ပစ္ထားခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးခရံျခင္းမွလြတ္ေျမာက္လာသူ ရိုဟငဂ္်ာရာေပါင္းမ်ားစြာကုိ 
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မေလးရွားႏုိင္ငံသုိ ့၀ငေ္ရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထုိ ့ေနာက္ မေလးရွားအစိုးရအာဏာပိငု္မ်ားမွ ထုိလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကုိ 
ဖမ္းဆီးခ်ဳပေ္ႏွာငခ္ဲပ့ါသည္။  
 
“ေလွကပ္ဆုိက္”ျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားျဖစျ္ပီးမေလးရာွးႏိုငင္ံဘလန္တစ္လူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းတြင ္ ဖမ္း 
ခ်ဳပ္ခံထားရသူရိုဟင္ဂ်ာအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ေျပာျပခ်က္အရ ဘလန္တစ္လူ၀ငမ္ႈၾကီးၾကပေ္ရးထိန္းသိမ္းေရးစခန္းထဲတြင္ အက်ဥ္းခ်ခံ 
ခဲ့ရသူတဦးသည္ အဆုတ္ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ္လည္း အေစာင့္မ်ားမွဆရာ၀နႏ္ငွ့္ေတြ့ဆုံကုသခြင့္ေပးရနျ္ငင္းဆုိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေသဆုံး 
ခဲ့ရေၾကာင္း Fortify Rights သုိ ့ေျပာျပခဲပ့ါသည္။  
 
ျပစမ္ႈက်ဴးလြန္ျခင္းေျမာက္သည့္  လူကုန္ကူးျခင္းျပဳလုပ္ေပးေနေသာ အဖြဲ ့မ်ားမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္ဆလင ္
မ်ားကုိ ၂၀၁၂ခႏွုစ္အတြင္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငမံွ ထုိင္းႏိုငင္ႏွံင့္ မေလးရွားႏုိင္ငမံ်ားသုိ ့ပို ့ေဆာငေ္ပးခဲပ့ါသည္။ Wang Kelian အနီး 
ထုိင္းနယ္စပ္တြင္ အစုလုိက္အျပံဳလုိက္ျမွဳပ္ႏွျံခင္းခရံေသာ လူေပါင္း၁၀၀ေက်ာ္သည္  လူကုန္ကူးျခင္းခခံဲရ့သူမ်ားဟု သံ
သံသယျဖစဖ္ြယ္ ေတြ ့ရွိရ ေသာ္လည္း မေလးရွားအစိုးရ၏ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းခ်က္မ်ားသည္ သတိျပဳမေိစေလာက္သည့္ 
တာ၀န္ယူမႈမ်ိဳးမရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရွရိပါသည္။ SUHAKAM၏ မွတ္ခ်က္မ်ားအရ မေလးရွားအစိုးရ၏ အစုလုိက္အျပံဳလိုက္ 
 ျမႈပႏ္ွံျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ လူကုန္ကူး သူမ်ားအားတရားဥပေဒအရကုိင္တြယ္ျခင္းတြင္ အစိုးရအာဏာပိုင ္ အရာရွိမ်ားမပါရွိခဲ့ဘဲ 
“ယုံၾကည္ႏိငုဖ္ြယ္မရွိ” ဟုမွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ပါသည္။  
 
SUHAKAMသည္ ျမနမ္ာႏုိင္ငံမွ မေလးရွားသုိ ရိုဟငဂ္်ာမြတ္ဆလင္မ်ားႏွင့္  အျခားသူမ်ားအား လူကုန္ကူးျခင္းအေပၚ စံ
စံုစမ္းေထာက္ လွမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနပါသည္။ Fortify Rights သည္ SUHAKAM၏ဆက္လက္ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း 
 ေနျခင္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။  
 
“ရိုဟငဂ္်ာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ မေလးရွားႏုိင္ငံထဲကုိ လူကုန္ကူးခံေနရတ့ဲအေပၚ တာ၀န္ယူေျဖရငွ္းေပးတာနည္းနည္းဘဲ  ကြ်န္မတုိ ့ 
 ေတြ ့ရတယ္” ဟု Amy Smith မွ ေျပာခဲပ့ါသည္။ “လူကုန္ကူးတ့ဲသူေတြ အျပစဒ္ဏ္မခရံတာန ့ဲပတ္သက္ျပီး အေရးေပၚ အေရးယူ 
တာလုပ္ရမယ္ ျပီးေတာ့ သူတုိ ့ဆီကလြတ္လာတ့ဲသူေတြကုိ ကာကြယ္ေပးဖို ့ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ရမယ္” 
 
FORTIFY RIGHTS အေၾကာငး္ 
 
Fortify Rightsသည ္ လ့ူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းမ်ားကုိ တားဆီးျပီ၊း ျဖစ္သင့္ရသင့္ေသာအရာမ်ားအတြက္ တရား ဥပေဒနည္း အ
အရလုပ္ေဆာငေ္ပးေသာအဖြဲ ့အစည္းျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တုိ ့အေနျဖင့္ ညွင္းပန္းႏွပိစ္က္ျခင္းမ်ားကုိ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၊ အထူး 
တည္ထြင္ထားသည့္နည္းပညာစနစ္ျဖင့္ လူ ့အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကုိ အေထာက္အကူေပးျခင္း ႏငွ့္ ရလဒ္ 
အေျဖမ်ားရရွရိန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပပ္ါသည္။ ကြ်ႏုပ္တုိ္ ့သည္ Switzerlandႏငွ့္အေမရိကန္ျပညေ္ထာငစ္ု တြင္  
မွတ္ပံုတင္ကာ အေရွ ့ေတာင္ အာရွတြင္ အေျခခ်ေသာ လြတ္လပ္စြာရပ္တညေ္နသည့္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွရိနအ္တြက္မဟုတ္ေသာ အ
အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ ့အစည္း ျဖစ္ပါသည္။  


